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Drie-en-twintig
Rond de verschijningsdatum van deze krant
zijn de hoofdlijnen van een nationaal energie- en klimaatakkoord gepresenteerd. Een
flinke CO2 reductie in 2030 is de doelstelling. Wat is daarvoor nodig? De Grote Haagse Getallen vliegen om de oren. Miljoenen
woningen en gebouwen aardgasvrij maken,
miljarden aan kosten en uiteindelijk ook aan
baten. Duizelingwekkend. Daarbij lijkt Zwijndrecht, met het getal drieëntwintig, wat
bleekjes af te steken. Mwah..., ik neem u
even mee in ‘ons getal’.
De provincie streeft naar een aardgasvrij
bebouwd gebied in 2035.
Los van andere gebouwen, de grove rekensom voor alle woningen in Zwijndrecht. Nog
zo’n zesduizend dagen, 850 weken, voor
20.000 bestaande woningen. Da’s dan zo’n
23 woningen per week aardgasvrij maken,
van nu tot 2035. En dan is drie-en-twintig
dus heel veel. En snapt u dat we volop
werken aan een brede, planmatige aanpak
van de megaklus.
Waar het maar kan, pleiten we aan de
overlegtafels voor financieel ontzorgen van
onze inwoners. Want de zak met geld, die
hebben wij niet en u meestal ook niet. Of
toch wel, met slim rekenen...Bij een energierekening van €120,- per maand, geeft
u in elf jaar bijna zestienduizend euro uit.
Stel dat u dat bedrag in één keer vooruit
mag investeren in het flink verduurzamen
van uw woning terwijl u maandelijks hetzelfde bedrag blijft betalen. Niet meer
hoofdzakelijk aan energie vooral aan duurzaam en comfortabel wonen. Als het rijk
dat aantrekkelijk mogelijk maakt, kunnen
we samen de verduurzamingsslag slaan. Ik
hoop van harte deze kans in het kersverse
nationale akkoord is opgenomen.

Jacqueline
van Dongen
Wethouder
leefomgeving,
wonen, klimaat

Energiegesprek met de wethouder
Wilt u in gesprek met de wethouder over
Zwijndrecht Energieneutraal? Als u nog minstens drie bewoners uit uw buurt uitnodigt,
gaat de wethouder bij u thuis in gesprek.
Mail of bel: ci.sanawi@zwijndrecht.nl of
078- 770 3510.

Hoofdlijnen Nederlands
klimaatakkoord opgesteld
De afgelopen maanden hebben overheden, tenet, elektrische warmtepompen of hybride
het bedrijfsleven en maatschappelijke instel- oplossingen. Nieuwbouwwoningen worden
lingen nagedacht hoe Nederland CO2-uitstoot niet meer op aardgas aangesloten.
kan verminderen en oplossingen kan bieden
binnen de vijf sectortafels; Elektriciteit, Gebouwde Omgeving, Industrie, Landbouw en
Mobiliteit. Op dinsdag 10 juli zijn de hoofdlijnen van dit Nederlandse klimaatakkoord
gepresenteerd aan minister Wiebes. Het is
nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om
keuzes te maken.
De grootste opgave ligt vooral bij de sectortafel waar de industrie en energieproducenten aan deelnemen. Maar ook bewoners, met
name huiseigenaren, kunnen een steentje bijdragen aan het klimaatakkoord.

Betaalbaarheid
Door verschuivingen in de energiebelasting,
gaat de energiebelasting op aardgas omhoog
en die op elektriciteit juist omlaag. Zo wordt
het aantrekkelijker om te isoleren en blijven
de energielasten voor de consument neutraal.
De kosten voor duurzame maatregelen moeten goedkoper worden, maar daar is ook een
aantrekkelijke financiering voor nodig. Daarom
kan een nieuw soort lening, de gebouw-gebonden-leningen, het voor huizenbezitters makkelijker maken om duurzame maatregelen te
nemen. De maandlasten van de lening moeten
daarbij niet hoger liggen dan de besparing op
de energierekening.
Woningcorporaties fungeren als startmotor van
de transitie. Doordat corporaties veel huizen
bezitten kunnen zij grotere stappen nemen,
bijvoorbeeld door aan te sluiten op een warmtenet. Door samenwerking tussen woningcorporaties en de gemeente moet het mogelijk
worden als wijk samen van het gas los te gaan.

Per wijk verduurzamen
Om CO2-uitstoot door de sector ‘gebouwde omgeving’ te verminderen moeten woningen per
wijk worden verduurzaamd. Gemeenten zorgen dat dit gestructureerd gebeurd door eind
2021 hun warmteplannen klaar te hebben. In
samenspraak met huiseigenaren besluiten ze
over de toekomstige energievoorziening. Per
wijk kan de oplossing verschillen; een warm-

Ik doe helemaal niets zonder fiets
Dat fietsen beter is voor het milieu en goed
voor je gezondheid weten we allemaal. Maar
hoe zorg je dat collega’s de fiets pakken in
plaats van de auto? Onder het motto: Ik doe
helemaal niets zonder fiets, hebben drie medewerkers van de gemeente Zwijndrecht een
interne campagne georganiseerd.

Met originele acties, zoals een stempelkaartactie,
een gratis fietsAPK en het delen van enthousiaste fietsverhalen, stimuleren zij hun collega’s
om een maand lang met de fiets te komen. En
dat werkt, zo blijkt uit enthousiaste reacties van
collega’s die meedoen. Doel van de campagne is
om medewerkers bewust te maken van de voordelen van de fiets en zo duurzame mobiliteit te
vergroten.

Gezocht: duurzame buren
Heeft u ervaring met het verduurzamen van uw huis? Wilt u uw ervaringen delen en anderen inspireren
om ook aan de slag te gaan?
Meld u dan aan bij Inge van Diest via
e-mail i.van.diest@zwijndrecht.nl.

Stel uw vraag
Heeft u een vraag over Zwijndrecht
Energieneutraal? Ideeën of suggesties?
Neem dan contact op met Inge van Diest,
email: i.van.diest@zwijndrecht.nl

